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delen bevestigd. Op deze delen zijn isolatieplaten toegepast. 

Het dak is met de oude pannen weer gedekt. 

In de oude deel heeft de grootste transformatie plaatsgevon-

den. Ook hier moesten de wanden geïsoleerd worden. Om 

het oude stalkarakter te behouden en delen van de prachtige 

muren met de zichtbare geschiedenis niet kwijt te raken, zijn 

de voorzetwanden hier alleen tussen de bestaande muurpe-

nanten geplaatst. Zo blijft de oplegging van de ankerbalk op het 

hamerstuk in de muur, zichtbaar. Een verwarmingsslang is in de 

voorzetwand rond de penanten getrokken zodat een koudebrug 

en bijbehorende condensatie voorkomen wordt. 

In de deel, los van de oude brandmuur, is een nieuw element 

geplaatst waarin alle nieuwe installaties zijn opgenomen. Op 

de begane grond bevinden zich in dit element de toiletten 

voor zowel woning als kantoor en de pantry van kantoor. In 

het midden is de warmtepompinstallatie geplaatst die zowel 

de woning als kantoor van koeling, warmte en warm water 

voorziet. Op de verdieping in het element bevinden zich de 

badkamer en washok van de woning. 

De oude staldeuren worden overdag geopend. Ver achter de 

muuropeningen zijn stalen schuifdeuren geplaatst, veelal groter 

dan de opening zodat de oude wand zich als een schilderij in het 

interieur toont. ’s Avonds als de laatste werknemer naar huis is, 

gaan de staldeuren weer dicht, komt het gebouw tot rust.

De langgevelboerderij, behorend bij het landgoed ‘de Wam-

berg’, is in 1893 als pachtboerderij gebouwd en bestaat uit een 

woongedeelte en een staldeel. In de deel werden verschillende 

dieren gehouden: koeien, paarden, varkens en kippen. Door een 

aanpassing aan een meer industriële wijze van koeien houden, 

is de oorspronkelijke dwarsrichting van de deel veranderd in 

een langsrichting.

Door het ontbreken van grond, mest- of melkrechten, is een 

agrarische functie niet meer mogelijk. Passend in de cultuur-

historische traditie is de boerderij weer in gebruik genomen als 

woon- en werkobject en is in de deel het architectenburo geves-

tigd. Het gebouw is aan de huidige eisen en nieuwe functie 

aangepast. Hierbij zijn de structuur, de aanwezige elementen 

en de eenvoudige uitstraling van het gebouw als uitgangspunt 

genomen. De boerderij is niet geromantiseerd maar als werkob-

ject beschouwd. 

In het woonhuis zijn de rotte ramen en kozijnen vervangen 

door een traditioneel eiken schuifraam. Door de toepassing 

van isolerend glas van 7,7 mm. dik kon het oude aanzicht met 

de roedes behouden blijven. De verdiepingsvloer is opgedikt 

zodat ze aan stevigheid won. De elektrische- en verwarmings-

leidingen konden in deze dubbele vloer worden weggewerkt. 

Op de verdieping is een grote hal gemaakt met een vide naar de 

zolder waarin de prachtige schoorsteen nu geheel te zien is. 

Het gehele dak van de boerderij is vanaf de buitenzijde geïso-

leerd zodat de houtconstructie in het zicht kon blijven. Op de 

sporen op de eiken spanten zijn hergebruikte 19e eeuwse dak-
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